Parelles lingüístiques "Aprenen la llengua i establim lligams d'amistat"
Dades generals:
IES Gabriela Mistral
Baix Llobregat
Josep Farregut
jfarregu@xtec.cat

Dades de l’experiència:
El projecte "Aprenen la llengua i establim lligams d'amistat" és un treball d’intercanvi de
parelles lingüístiques entre alumnes de 4t d'ESO i altres nouvinguts que no dominen la llengua
catalana.
El grup d'alumnes de 4t està composat per alumnes que tenen com a llengua familiar el
castellà treballen de forma quinzenal amb un grup d'alumnes nouvinguts de l'Aula d'acollida,
de diferents nacionalitats i nivells.
Durant aquesta hora, els alumnes de 4t esdevenen els experts i, mitjançant un fitxa temàtica,
parlen i es donen conversa amb els alumnes nouvinguts. Amb aquesta activitat busquem un
doble objectiu: els dos alumnes practiquen el català oral, i a més fan pinya i integren als
alumnes nouvinguts dins de la comunitat educativa.
De forma complementària es fan visionats de vídeos i comenten entre tots i una sortida
conjunta final.
Els objectius proposats en el projecte són els següents:
-

Treballar valors com el respecte per les cultures de cadascú.

-

Treballar la interculturalitat i la cohesió social entre l'alumnat participant.

-

Fomentar la relació entre el col·lectiu de l'alumnat autòcton i l'immigrat, ja que
existeix poca relació entre ells.

-

Aconseguir una major cohesió social entre l'alumnat de l'institut.

-

Iniciar el pas de l'aula d'acollida al centre acollidor.

-

Incrementar les possibilitats de l'ús del català fora de l'aula d'acollida, ja que tenen
molt poques oportunitats de practicar-lo.

-

Conèixer altres cultures pel contacte amb alumnes vinguts de fora de Catalunya,
defugint les conductes xenòfobes provocades pel desconeixement i els prejudicis.

-

Increment del seu coneixement del català a través de la pràctica: La llengua s'aprèn
parlant.

-

Gaudeixen d'un procés de socialització mitjançant el contacte amb d'altres alumnes a
qui segurament no haurien conegut mai.

Redacció: David Carracedo, setembre 2009
Aprenentatges que s'han donat:
Habilitats comunicatives, escrites i orals, en llengua castellana.

Descripció del servei:
Oferir un espai d'intercanvi entre iguals on comunicar-se en llengua catalana.

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització
Matèries implicades: Llengua catalana
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 12-14 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Octubre 2008
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: IES Gabriela Mistral
Dades de contacte:
Adreça: C/ Osca 95-105
Població: Sant Vicenç dels Horts
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 93 656 00 00
Correu electrònic: a8053340@xtec.cat
Web: http://phobos.xtec.cat/iesgabrielamistral/

